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POLÍTICA. 3 | O Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, atendendo  solicitação do 
jornal Agora RN, disponibilizou informações sobre 

as dívidas dos candidatos que concorreram à 
Prefeitura do Natal, no ano passado. O montante 
chega a quase R$ 1,5 milhão. A dinheirama beira os 

R$ 2 milhões, se acrescidos os débitos dos partidos. 
Álvaro Dias, Delegado Leocádio e Kelps Lima são 
os maiores devedores, diz o TRE.

CANDIDATOS E PARTIDOS 
AINDA DEVEM QUASE 

DOIS MILHÕES DE REAIS

EXCLUSIVO O TRE-RN informou que as dívidas são relativas a serviços consumidos durante a campanha eleitoral e não quitados no prazo. O partido que tem o maior 
débito é o Republicanos, com R$ 101.077,20 e o que deve menos, segundo o Tribunal, é o PROS, que deixou “no prego” R$ 119,75

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

DECRETOS DE FÁTIMA E ÁLVARO DIVERGEM E VÃO PARAR NA JUSTIÇA
“TAPETÃO DAS RESTRIÇÕES”

O Governo do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Natal voltam a polemizar, sobre os decretos acerca das medidas restritivas para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19. Sem acordo, a arenga promete um novo capítulo, no Tribunal de Justiça. Pág. 6
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LDO | Afirmação é do deputado federal Rafael Motta, que já articula com seu partido, o PSB, liderar uma 
frente no Congresso Nacional contra o veto do presidente Jair Bolsonaro, ao sancionar o PLN 2/2021 

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou na última quarta-feira, 
21, o projeto de lei que altera 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2021, o PLN 2/2021, com 
um veto que impede a transferência 
voluntária de recursos para municí-
pios com menos de 50 mil habitantes 
que estiverem inadimplentes.

A medida havia sido aprovada 
pelo Congresso Nacional levando em 
consideração a queda na arrecada-
ção de pequenos municípios durante 
a pandemia da Covid-19 e a diminui-
ção das transferências estaduais e 
federais, o que levou diversas cidades 
a deixarem de cumprir quesitos dos 
órgãos de controle.

Para o deputado Rafael Motta, 
a medida pode impedir a execução 
de serviços básicos em pequenas ci-
dades. “Os municípios menores são 
quase ou totalmente dependentes 
dessas transferências e não estão 
conseguindo cumprir as obrigações 
por conta da pandemia. A falta des-
ses repasses sufoca os pequenos e 
podemos ver muitos deles sem con-
seguir prestar serviços essenciais pa-
ra a população”, a� rma.

Cerca de 88% dos municípios 
brasileiros possuem menos de 50 mil 
habitantes. Segundo estimativa do 
IBGE de 2019, apenas oito cidades do 
RN possuem mais de 50 mil habitan-
tes. Deputados e senadores tem o po-
der de manter ou derrubar a decisão 
do presidente em sessão conjunta do 
Congresso Nacional.

O deputado Rafael Motta diz que 
já articula com o PSB, partido ao qual 
é � liado, para liderarem uma frente 
no Congresso contra o veto. A apre-
ciação deve acontecer no início do 
mês de maio.

Deputado Rafael Motta acredita que a medida pode impedir execução de serviços básicos, nos municípios de menores portes

“Veto à transferência de recursos 
vai sufocar pequenos municípios”

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 065/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 05/05/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral ordinária a se realizar no dia 
30/04/2021, às 10:00 (dez) horas, por meio de videoconferência, para deliberação da seguinte 
ordem do dia. 1) Apreciação do Relatório da Diretoria e Balanço Patrimonial encerrados em 
31/12/2020 e demais Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do Resultado do exercício; 3) 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4) Eleição de membros do Conselho de Administração; 5) 
Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Natal 22 de abril de 2021
Ass.: FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CGC 08.060.899/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021

Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação 
dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 
123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, 
decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP e 
03/2018 – SEGES/MP; ADJUDICAMOS o vencedor do Pregão Eletrônico nº 026/2021, realizada 
em 22/04/2021, a saber:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR.
Empresa: FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- CNPJ: 07.366.605/0001-40, saiu vencedor nos 
itens: 1, 2, 3; totalizando o valor de R$ 8.369,75 (oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
setenta e cinco centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021

Em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 11.488/ 2007, 8666/1993 nos termos do artigo 43, 
inciso VI, com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998, como as 
leis complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP;
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 22/2021 
com início 30 de março de 2021, realizada em 19 de abril de 2021 (segunda-feira), mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em 
favor da empresa relacionada a seguir:
Objeto: Aquisição de uma Câmara de Refrigeração.
Empresa: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI- CNPJ: 30.323.616/0001-64, saiu vencedor 
no item: 1; totalizando o valor de R$ 11.600,00 (onze mil, seiscentos reais).

Jardim do Seridó/RN, 22 de abril de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
CENTRAL EOLICA CAMBOAS I LTDA, 18.180.415/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para EOL 
Camboas V E OL Camboas VI, localizada no município de Lajes/RN. 
 

Bruna di Paula Gomes Cruz 
Sócio administrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação (LI) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0038-RN, localizado no 

Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação (LI) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0058-RN, localizado no 

Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação (LI) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0059-RN, localizado no 

Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL 
 
A empresa I. M. COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e domicílio à Rua João Celso Filho, nº 
2501 - Cidade da Esperança – CEP: 59.070-640 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF nº 08.288.581/0001-10, com 
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE nº 
24200026585, por despacho em 30/08/1976, torna público que o seu capital social de R$ 10.500.000,00 (dez 
milhões e quinhentos mil reais), mediante a absorção de prejuízos acumulados, será reduzido para R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

 

 
CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 2020-
158263/TEC/LS-0003, com prazo de validade até 13/04/2027, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR67752 localizada na Rua Projetada, s/n, Centro, município de Monte 
das Gameleiras – RN, CEP: 59.217-000. 

Cristiana Souza 
Licenciadora 

 
2x3 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
VILAC CITRUS LTDA, CNPJ: 06.133.837/0001-95, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
Fruticultura Irrigada de Citrus, localizada na Zona Rural do município de Afonso Bezerra/RN. 
 

José Alvares Vieira 
Representante Legal 
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Dia do Trabalhador - 1º de maio

Sinmed RN divulga a programação do evento em 
comemoração ao Dia do Trabalhador. Serão dois 
dias de comemoração de forma híbrida (presencial e 
online). Na sexta-feira (30), a partir das 15h, será 
ministrada uma palestra com temas nacionais 
(salário médico, carreira, plano de saúde, 
disponibilidade obstétrica e pandemia).

Já no sábado (1), às 9h, acontece a palestra “Covid na 
América Latina e no mundo”, ministrada pelo Dr. 
Aníbal Cruz, presidente da Confederação Médico 
Latino-Ibero-Americana e do Caribe (CONFEMEL).

As palestras serão transmitidas através do canal do 
Sinmed RN no YouTube. O Sindicato também presta 
homenagem aos hospitais privados e profissionais 
de comunicação. A entrega da honraria acontece no 
auditório do Sindicato, a partir das 16h, respeitando 
os protocolos de prevenção à Covid-19.  

Campanha “RN sem Fome” 

Sinmed-RN, AMRN, Cremern e a OAB/RN realizam 
a campanha “RN sem Fome”, com a finalidade de 
arrecadar doações para que as família em situação de 
vulnerabilidade possam ter acesso a produtos 
alimentícios durante a pandemia. As famílias 
contempladas deverão receber um voucher no valor 
d e  R $  5 0  r e f e r e n t e  a  u m a  c e s t a  b á s i c a , 
confeccionada especialmente para a campanha, que 
será disponibilizada para retirada nos mercados 
credenciados.

As doações podem ser feitas para a seguinte 
conta: Banco Sicredi / Agência: 2207 / Conta 
Corrente: 2335-3 / Favorecido: Associação Médica 
do RN. Também é possível doar através da 
Chave Pix: rnsemfome@gmail.com

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

Lançamento

Será lançado na próxima quarta-feira (28), o 
Instituto de Pesquisa, Ensino e Administração em 
Saúde (IPEAS), criado pelo Sinmed RN, com o 
objetivo de oferecer cursos e treinamentos para os 
profissionais da área de saúde.   

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE) 
disponibilizou, por solicitação 

feita pelo jornal Agora RN, os dados 
relativos às dívidas dos candidatos que 
concorreram à prefeitura de Natal no 
ano passado. Ao todo, a dívida dos can-
didatos chega a quase R$ 1,5 milhão. 
Se somadas aos débitos dos partidos, a 
cifra alcança quase R$ 2 milhões.

A dívidas são relativas a serviços 
consumidos durante a campanha elei-
toral e não quitados no prazo. O candi-
dato maior devedor é o prefeito reeleito, 
Álvaro Dias (PSDB). De acordo com o 
TRE, em dados atualizados, Álvaro deve 
exatos R$ 902.000,00. Ele é seguido do 
Delegado Sérgio Leocádio (PSL), com 
R$ 415.016,13 em débitos. O candidato 
do Solidariedade, Kelps Lima, é o tercei-
ro maior devedor, com R$ 63.672,50.

A seguir, com débitos menores, 
aparecem Fernando de Freitas (PC-
doB), com R$ 20.010,00, Nevinha Va-
lentim - Coletiva do Sol (PSOL), com 
R$11.600,00, e Carlos Alberto (PV), com 
R$2.510,45.

PARTIDOS
Além dos candidatos, os partidos 

políticos também deixaram dívidas. 
O maior débito é do Republicanos (R$ 
101.077,20), seguido por Progressistas 
(R$ 25.610,00), PDT (R$ 8.377,20), PT 
(R$ 6.064,29), PTB (R$ 400,00), MDB 
(R$ 38.893,94), PSC (R$8.377,20), PL (R$ 
30.610,76), CIDADANIA (R$ 28.842,00), 
DEM (R$ 3.060,00), DC (R$ 7.500,00), 
PSB (R$ 6.670,00), PSDB (R$ 40.021,00), 

Candidatos e 
partidos devem 
quase R$ 2 mi

NATAL

DÍVIDAS DOS CANDIDATOS 
ÁLVARO DIAS
R$902.000,00

Delegado Sérgio Leocádio (PSL)
R$415.016,13

Kelps Lima (Solidariedade)
R$63.672,50

Fernando de Freitas (PCdoB)
R$20.010,00

Nevinha Valentim - Coletiva do Sol (PSOL)
R$11.600,00

Carlos Alberto (PV)
R$2.510,45

DÍVIDAS DOS PARTIDOS
Republicanos
R$101.077,20
Progressistas -
R$25.610,00

PDT
R$8.377,20

PT
R$6.064,29

PTB
R$400,00

MDB
R$38.893,94

PSC
R$8.377,20

PL
R$30.610,76
CIDADANIA
R$28.842,00

DEM
R$3.060,00

DC
R$7.500,00

PSB
R$6.670,00

PSDB
R$40.021,00

PC DO B
R$37.588,20

AVANTE
R$17.672,00

SOLIDARIEDADE
R$4.584,90

PROS
R$119,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação 
dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 
123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 
8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP; ADJUDICAMOS o vencedor do Pregão 
Eletrônico nº 013/2021, realizada em 08/03/2021, a saber:
Objeto: Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 
Equipamentos Odontológicos com reposição de peças para o Município de Jardim do 
Seridó/RN.
Empresa: JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME- CNPJ: 22.986.386/0001-95, saiu 
vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; totalizando o valor de R$ 167.769,70 
(cento e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 22 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021

Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação 
dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 
123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 
8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP; ADJUDICAMOS o vencedor do Pregão 
Eletrônico nº 022/2021, realizada em 19/04/2021, a saber:
Objeto: Aquisição de uma Câmara de Refrigeração.
Empresa: QUICKBUM E COMMERCE - EIRELI- CNPJ: 30.323.616/0001-64, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 11.600,00 (onze mil, seiscentos reais).

Jardim do Seridó/RN, em 22 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

Em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 11.488/ 2007, 8666/1993 nos termos do artigo 43, 
inciso VI, com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998, como 
as leis complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 
10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e 
instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP;
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação- CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 13/2021 
com início 15 de fevereiro de 2021, realizada em 08 de março de 2021 (segunda-feira), 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supramencionada, em favor da empresa relacionadas a seguir:
Objeto: Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos 
Odontológicos com reposição de peças para o Município de Jardim do Seridó/RN.
Empresa: JONATAS BEZERRA CAVALCANTE- CNPJ: 22.986.386/0001-95, saiu vencedora 
nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; totalizando o valor de R$ 167.769,70 (cento e 
sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, 22 de abril de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

PROCESSO Nº 409.003/2021

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório do tipo técnica e preço, 
para contratação dos serviços de assessoria na área de Engenharia Civil, visando atuação 
técnica e administrativa no município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos 
documentos de habilitação e propostas serão entregues até as 09h00min do dia 25 de maio de 
2021, na Sala da CPL na sede da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio 
Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 26 de maio de 
2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; 
Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, 23 de abril de 2021
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-972 – Telefone: 3616-9530 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (trinta) dias 
Processo n. 0871807-23.2018.8.20.5001  
Ação: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)  
Autor: Banco Triângulo S/A  
Réu: RL Bastos Bezerra ME e outros (3) 
Citandos: RL Bastos Bezerra ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 04.268.285/0001-05; 
Panificadora Bom Jesus Eireli - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 13.628.248/0001-43; 
Leandro da Silva Coelho, pessoa inscrita no CPF/MF n. 086.539.244-77; e Cilene Oliveira do Nascimento , pessoa 
inscrita no CPF/MF n. 053.990.374-40; que se encontram em lugar incerto e não sabido. Finalidade: A CITAÇÃO de 
RL Bastos Bezerra ME; Panificadora Bom Jesus Eireli - ME; Leandro da Silva Coelho e Cilene Oliveira do 
Nascimento, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação a exordial, sob pena de revelia. 
Advertência: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um curador especial, art. 257, IV 
do CPC. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código 
de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos 
18112915401423900000033919934, para petição inicial, e 21030918175080200000063440957, para decisão ulterior, 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-
se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo 
a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf". Mister se faz lembrar que o prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, 
correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara 
Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado. 

Natal, aos 26 de março de 2021. 
Rossana Alzir Diógenes Macedo 

Juíza de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/06) 
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QUE VALORIZA 
SEU eilo.

A qualidade
BARBA E CABELO
ADULTO E INFATIL

RUA APODI, 694 - TIROL - NATAL

AGENDE SEU HORÁRIO
(84) 98169.9660

@OLDSKULLBARBEARIA_

DIVULGAÇÃOPGJ

A promotora de Justiça Elaine 
Cardoso de Matos Novais 
Teixeira obteve 177 votos e é 

a indicada pelos membros do Minis-
tério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) para ser a nova procuradora 
geral de Justiça (PGJ).

Elaine Cardoso foi a única a se 
inscrever para eleição e deverá ser a 
primeira mulher a chefiar o MPRN. A 
cerimônia de posse no cargo para um 
mandato de dois anos está marcada 
para o próximo dia 18 de junho.

A eleição que escolheu o nome da 
promotora Elaine Cardoso foi reali-
zada nesta sexta-feira (23), de forma 
virtual. O Colégio de Procuradores de 
Justiça do MPRN (CPJ) marcou para a 
segunda-feira (26) uma sessão extra-
ordinária e especial para homologar o 
resultado da eleição.

Após a homologação, ainda na 
segunda-feira, o Colégio de Procura-
dores irá enviar ofício à governadora 
Fátima Bezerra confirmando a indica-
ção do MPRN à Elaine Cardoso. A go-
vernadora tem prazo de 15 dias para 
nomear a nova procuradora geral de 
Justiça do RN.

Elaine Cardoso já indicou quem 
será o procurador geral de Justiça 
adjunto na gestão dela: o também 
promotor de Justiça Glaucio Pinto 
Garcia, titular da Promotoria de Jus-
tiça de Jardim do Seridó e atualmente 
coordenador do Centro de Apoio Ope-
racional das Promotorias Criminais 
(Caop-Criminal). “Quero agradecer 
a todos os que participaram da elei-
ção, legitimando o meu nome para a 
condução do MPRN. Será uma grande 
honra, em sendo nomeada, assumir 
essa cadeira e ser a primeira mulher a 
chefiar a instituição. Ciente da grande 
responsabilidade e do desafio, vamos 
trabalhar para que nosso MPRN avan-
ce cada vez mais”, disse Elaine Cardo-
so, assim que soube da apuração dos 
votos.

O atual procurador geral de Jus-
tiça, Eudo Rodrigues Leite, parabe-
nizou Elaine Cardoso pela eleição. 
“Parabenizo à amiga de muitas lutas, 
Elaine Cardoso. A sua eleição hoje, 
praticamente por aclamação, tem 
muitos significados. Primeiro, repre-
senta a assunção da primeira mulher 
ao cargo de PGJ no RN, o que é um 
relevante fato histórico. Ademais, 
representa a legitimidade que Elaine 
adquiriu, pelo sucesso do seu trabalho 
como PGJ Adjunta e em toda a sua 
carreira na instituição, especialmente 
como Promotora da Saúde em Natal. 
Enfim, representa a continuidade 
dessa gestão, que se pautou pelo diá-
logo e resolutividade. Um novo ciclo 
se inicia, com novas pessoas, novos 
objetivos e ainda mais duros desafios. 
Desejo toda a sorte do mundo à amiga 
Elaine Cardoso, sendo certo que com-

Procuradoria Geral de Justiça do RN 
será comandada por Elaine Cardoso
SEM ADVERSÁRIO | Promotora Elaine Cardoso obteve 177 votos, na eleição que aconteceu nesta sexrta-feira e o resultado será homologado numa sessão extraordinária, marcada para 
acontecer na segunda-feira, 26. Pela primeira vez, a PGJ potiguar será chefiada por uma mulher, que escolheu como seu adjunto o promotor Glaucio Pinto Garcia

Elaine Cardoso chegou ao Ministério Público do RN em 1997, ocupando, atualmente, a titularidade da 62ª  Promotoria de Justiça de Natal

petência ela tem de sobra”.
Elaine Cardoso ingressou no 

MPRN em 1997. É a titular da 62ª 
Promotoria de Justiça de Natal, com 
atribuição em defesa da Saúde, e 
atualmente ocupa o cargo de procu-
radora geral de Justiça adjunta. Ela é 
graduada e especialista em Crimino-
logia pela UFRN, mestre em Direito 
das Relações Sociais, sub-área Difusos 
e Coletivos, pela PUC-SP, ee já atuou 
como professora da Femsp, Esmarn 
e Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN). Elaine é autora 
do livro Serviços Públicos e Relação 
de Consumo, e co-autora de outras 
obras jurídicas, a exemplo do Estatuto 
do Idoso Comentado e Direitos Fun-
damentais na Constituição de 1988. 
Elaine Cardoso tem em sua história 
institucional destaque para a atuação 
na defesa dos direitos difusos e coleti-
vos, especialmente o direito à saúde.
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QUANDO A CAERN GANHA,
todos os potiguares ganham!
O RESULTADO DA COMPANHIA EM 2020

R$22 MILHÕES 
+ R$53 MILHÕES EM RESERVA DE LUCRO

Acesse e confira as Demonstrações Financeiras na íntegra. 
Documento disponível também em demonstracoes2020.caern.com.br

para investimento
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RELATÓRIO DA DIRETORIA: Temos o prazer de apresentar a V. Sa., o Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2020. O 
Relatório completo, bem como os dados analíticos estão a disposição em nossa sede. Da 
mesma forma, a Diretoria permanece a disposição de V. Sa. Para os esclarecimentos que 
julgarem necessários.

Natal, 31 de dezembro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN
CNPJ (MF) 08.060.899/0001-40

BALANÇO PAT RIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2020

 
 

ATIVO

 

2020

 

2019

 

 

CIRCULANTE 

 

6.182.001

 

4.120.158

 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

 

10.194

 

610.078

 

BANCOS CONTA VINCULADA

 

2.760.814

 

130.063

 

DIREITOS REALIZÁVEIS

 

3.374.193

 

3.363.395

 

  

Permissionários (Nota 04)

 

1.594.127

 

1.594.944

 

  

Impostos e Encargos a Recuperar

 

91.937

 

80.996

 

  

Adiant.Créditos e Subvenções Orçam.

 

1.688.129

 

1.687.456

 

ESTOQUE

 

36.800

 

16.622

 

   

Almoxarifado

 

36.800

 

16.622

 

 

NÃO

 

CIRCULANTE

 

13.469.144

 

13.223.785

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

 
11.066.176

 
10.682.002

 

Bandern S/A
 

181.951
 

181.951
 

(-) Provisão p/ Perdas c/ Créditos
 

(181.951)
 

(181.951)
 

 
Permissionários diversos IPTU (N.5) ((((((Nota

 
6.679.177

 
6.339.967

 

 
Depósitos Judiciais

 
4.386.999

 
4.342.035

 

INVESTIMENTOS
 

2.397.064
 

124
 

 
IMOBILIZADO LÍQUIDO (Nota 6)

 
2.397.064

 
2.535.879

 

INTANGIVEL  5.780  5.780  

TOTAL DO ATIVO 19.651.145  17.343.943  

PASSIVO 2020  2019  

CIRCULANTE 5.799.343  5.776.134  
Fornecedores 1.388.892  1.269.530  
Garantias Contratuais 204.585  77.421  
Obrigações Sociais, Tributárias e Consig a  
Recolher. 

3.187.663  3.346.986  

Obrigações com Pessoal
 

910.810
 

977.668
 

Outras Obrigações
 

107.393
 

104.529
 

NÃO CIRCULANTE
 

12.412.852
 
10.980.914

 Fornecedores
 

3.534.980
 

3.135.523
 Impostos, Taxas, Enc. Sociais a Rec .(N.08)

 
8.877.872

 
7.845.391

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 09)
 

1.438.950
 

586.895
 Capital Social

 
2.165.209

 
2.131.946

 Reservas de Reavaliação

 

797.272

 

797.272

 Reservas de Lucros

 

410.531

 

232.864

 Prejuízo Acumulado 

 

(2.566.856)

 

(2.741.503)

 Lucro Líquido Disposição Assembléia

 

632.794

 

166.316

 

   

TOTAL DO PASSIVO

 

19.651.145

 

17.343.943

 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

 

 

2020

 

2019

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

 

3.432.207

 

3.141.097

 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

 

(334.727)

 

(364.649)

 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

 

3.097.480

 

2.776.448

 

CUSTOS 

 

(1.841.843)

 

2.181.958

 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

 

1.255.637

 

594.490

 

DESPESAS OPERACIONAIS

 

(6.825.596)

 

(7.093.153)

 

    

Despesas administrativas

 

(6.389.128)

 

(6.773.710)

 

    

Despesas tributárias

 

(20.324)

 

(53.172)

 

    

Resultado financeiro líquido

 

(64.256)

 

19.497

 

    
Despesas com programa Ceasa Cidadã

 
(317.017)

 
(333.380)

 

    
Resultado de Outras Receitas e

 
Despesas

 
    

Operacionais
 

(34.871)
 

47.612
 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
 

7.078.128
 

7.226.207
 

    
Receita de subvenções Orçamentária

 
7.078.128

 
7.226.207

 

LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL
 

1.508.169
 

727.544
 

Resultado Desp. e Rec. Não Operacionais
 

(248.198)
 

415.400
 

RESULT. ANTES DA
 

CSLL E IRPJ
 

1.259.971
 

312.144
 

(-) Provisão p/ Contribuição Social
 

116.536
 

30.280
 

(-) Provisão p/ IRPJ
 

299.711
 

60.110
 

LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
 

843.724
 

221.754
 

Fundo de Reserva Legal
 

42.186
 

11.088
 

Fundo de Reservas Estatutárias
 

168.744
 

44.350
 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 632.794  166.316  

Quantidade de Ações no Final do Exercício  216.520.933  213.193.622  

Lucro por ação (R$) 0,29  0,07  

 
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

 

 

2020

 

2019

 
   

Fluxo de Caixa das Atividades 
operacionais

 

2.030.867

 

351.853

 

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício

 

632.794

 

166.316

 
   

Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq ao

 

Caixa

 

gerado pelas Ativ.

 

Operacionais:

 

368.456

 

110.761

 

Deprec. e Amortização no exercício

 

160.847

 

187.562

 

Variação de Provisão para Devedores 
Duvidosos

 

126.423

 

(71.910)

 

Ajustes de Exercícios Anteriores

 

81.186

 

(4.891)

 
   

(Aumento) Redução

 

de Ativos

 

(276.334)

 

(1.276.563)

 

(Aumento) Redução de direito c/ 
Permissionários

 

817

 

(84.289)

 

(Aumento) Redução de Outros Ativos 
Circulantes

 

(31.792)

 

3.585

 

(Aumento) Redução de Outros Ativos Não 
Circulante

 

(245.359)

 

(1.195.859)

 

   

Aumento (Redução) de Passivo

 

1.327.983

 

1.404.260

 

Aumento

 

(Redução)

 

de Fornecedores

 

119.362

 

(176.709)

 

Aumento (Redução) de Fornecedores –

 

Não Circulante

 
399.457

 

391.082

 

Aumento ( Redução)

 
de Obrig .

 
Sociais, 

Tributária
 

e
 

Consignações -
 

circulante
 (159.323)

 
645.672

 

Aumento (Redução) de Obrig .
 

Sociais, 
Tributária

 
e

 
Consignações -

 
não circulante

 1.032.481
 

357.272
 

Aumento ( Redução) de obrigações com   

pessoal (66.858)  110.758  

Aumento (Redução) de outras obrigações 
circulantes 

2.864  76.185  

   

Total das Atividades Operacionais 2.052.899  404.774  
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamentos

 
 

-
 

Subvenções Financeiras
  

-
 

   Fluxo de Caixa das Atividades de 
Investimentos

 

22.032

 
52.921

 
Novas Aplicações no Imobilizado

 

22.032

 

52.921

 
   

Aumento / (Redução) do Caixa e 
Equivalente de Caixa no Período

 

2.030.867

 

351.853

 

   

Demonstração

 

do Aumento (Redução) de 
Caixa e Equivalentes de Caixa

 
  Caixa e equivalente de Caixa no início do 

exercício

 

740.141

 

388.288

 
Caixa e equivalente de Caixa no final do 
exercício

 

2.771.008

 

740.141

 
Variação do Caixa no exercício

 

2.030.867

 

351.853

 

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  

DISCRIMINAÇÃO

 

CAPITAL

 

SOCIAL

 

RESERVAS 
DE

 

LUCROS

 
RESERVA DE

 

REAVALIAÇ
ÃO

 LUCROS OU

 

(PREJUÍZOS)

 

ACUMULAD
O

 LUCRO

 

EXERCÍCI
O

 

TOTAL

 

 

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2018

 2.131.946

 

177.425

 

797.272

 

(2.689.276)

 

(54.627)

 

362.740

 

Amortização 
Prej. Acumulados

 
-

 

-

 

-

 

(54.627)

 

54.627

 

-

 

Ajuste Exercício 
Anterior

 -

 

-

 

-

 

2.400

 

-

 

2.400

 

Fundo de 
Reserva Legal

 -

 
11.088

 
-

 
-

 
-

 
11.088

 

Fundo de 
Reserva 

p/Aum.Capital
 

-
 

22.175
 

-
 

-
 

-
 

22.175
 

Fundo de 
Reserva 

p/Expansão 

-
 

22.176
 

-
 

-
 

-
 

22.176
 

Lucro Líquido 
Exerc.  à 

Disposição 
Assembléia 

- -  -  -  166.316  166.316  

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2019
 

2.131.946
 

232.864
 

797.272
 

(2.741.503)
 

166.316
 

586.895
 

Amortização 
Prej.

 
Acumulados

 

   176.611
 

(166.316)
 

10295
 

Ajuste Exercício 
Anterior

 
   

1.964

  
1.964

 
Constituição de 

Reservas:

 
      

Aumento Capital 
com Reservas

 

33.263

 

(33.263)

     Fundo de 
Reserva Legal

 
 

42.186

    

42.186

 Fundo de 
Reserva Especial 
p/ Aum Capital

 

 

84.372

    

84.372

 
Fundo de reserva 

para Expansão

 
 

84.372

    

84.372

 
Lucro do 

Exercício a 
Disposição da 

Assembleia

 

    

632.794

 

632.794

 

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2020

 

2.165.209

 

410.531

 

797.272

 

(2.566.856)

 

632.794

 

1.438.950

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A – CEASA/RN, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura, da Pecuária e de Pesca, nos termos do inciso II, letra “a” do art. 8.2, da Lei Complementar no. 10, 
de 30/04/1975, é uma sociedade anônima, de economia mista constituída por força da transferência do 
controle acionário do Governo Federal para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a Lei 
no. 5.825, de 07 de dezembro de 1988, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei no. 2.427, de 08 de abril de 1988, 
tendo como objetivo principal instalar e administrar Centrais de Abastecimento e mercados do Estado do Rio 
Grande do Norte, destinados a orientar e disciplinar a distribuição e colocação de hortigranjeiro e outros 
produtos alimentícios, instalar infraestrutura para compra, produção, estocagem e distribuição de alimentos a 
serem comercializados junto às comunidades mais carentes do Estado, participar de planos e programas do 
Governo do Estado para a produção e abastecimento, a nível regional e nacional, industrializar, comercializar no 
varejo ou atacado, representar, importar, exportar e distribuir produtos químicos, farmacêuticos, 
complementos alimentares, veterinários e correlatos, entre outros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às 
Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), com a faculdade conferida pela resolução  CFC nº 1.319/10, as 
quais incluem as disposições emanadas pela Lei das Sociedades por Ações. Até 31 de dezembro de 2009, as 
Demonstrações Financeiras da Empresa eram apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 
2008, e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (BRGAAP). A Empresa preparou suas 
Demonstrações Contábeis cumprindo as Normas previstas nos CPC's para os períodos iniciados em, ou após, 01 
de janeiro de 2010, como descrito em suas políticas contábeis. Para as presentes Demonstrações Financeiras, a 
Empresa avaliou os impactos da adoção dos novos pronunciamentos e não identificou efeito material 
relativamente à adoção dos mesmos sobre o saldo  de abertura em 01 de janeiro de 2009 e saldos de 31 de 
dezembro de 2010 e saldos de 31 de dezembro de 2011. A Empresa não possui outros resultados abrangentes. 
Assim, a Demonstração do Resultado Abrangente relativa aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, não está sendo apresentada. Em concordância com a Legislação aplicada acima e a NBC TG 19.27 do 
Conselho Federal de Contabilidade, os Demonstrativos Contábeis estão apresentados de forma comparativa ao 
exercício anterior. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras 
estão definidas a seguir: Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados, salvo disposições em contrário. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Caixa e equivalentes de Caixa – Incluem os saldos de Caixa e Bancos, demonstrados do custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data de encerramento do Balanço. A Companhia não utiliza a sistemática de 
pagamentos em espécie. Os valores recebidos de terceiros e lançados na conta caixa são meros registros 
transitórios, para depósitos bancários;
b) Direitos Realizáveis - Permissionários - são representados por valores a receber de taxas de permanência e 
uso dos boxes do mercado permanente, mercado livre e lojas do Ceasa Shopping, registrados pelo valor 
nominal com base no regime de competência;
c) Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sendo suas depreciações calculadas pelo 
método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens;
d) Intangível – É demonstrado por gastos com aquisição de Software, a ser amortizados, por um prazo de cinco 
anos, após sua implantação; 
e) Imposto de Renda e Contribuição Social - Os impostos e contribuições são calculados com base nas alíquotas 
efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações, onde a provisão para Imposto de Renda é 
constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável e acrescida do adicional de 10% quando aplicável, e a 
provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 9%. 
f) Apuração do Resultado - As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência; 
g) Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes - demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e variações monetárias, deduzidos as provisões de perda e ajuste ao valor de 
mercado; 
h) Perdas estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Constituída com base na expectativa de realização.   
i) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes – 
estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos, quando aplicáveis, os encargos 
incorridos.

4. DIREITOS REALIZÁVEIS - PERMISSIONÁRIOS
Esse grupo de contas está assim constituído:

. Para a Constituição da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, foram considerados inadimplentes 
intencionais os atrasos superiores há seis meses, o decréscimo da provisão neste exercício, resulta da política de 
renegociações e parcelamentos de débitos, dos gestores.

5. PERMISSIONÁRIOS DIVERSOS - NÃO CIRCULANTE
A empresa mantém registrado em seu ativo e passivo não circulante, créditos junto aos Permissionários 
referentes ao IPTU – Imposto Predial Territorial e Urbano, pendentes de recebimentos e pagamentos de 
diversos exercícios, aguardando o seu desfecho para ser repassado à Prefeitura do Natal (Ver Nota 10, in fine).

Contas Correntes -
 

Permissionários
 

2020
 

2019
 

Mercado Permanente
 

372.812
 

431.300
 

Mercado Livre
 

854.266
 

646.068
 

Shopping
 

880.106
 

909.561
 

Transporte Autorizado
 

98.102
 

92.752
 

Total
 

2.205.286
 

2.079.681
 

(-) Perdas Estimadas em Créditos 
Duvidosos

 
-611.160
 

-484.737
 

Total Líquido a receber

 

1.594.126

 

1.594.944

 

 

6. IMOBILIZADO
a) A composição dessa rubrica está assim configurada:

b) Destaque-se que parte do imobilizado é objeto de contenda, inclusive com a penhora judicial como segue:

c) Estão em estudo às providências para a realização das ações recomendadas pela Resolução CFC nº. 1.177/09, de 24.07.2009, que 
aprovou a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e a Resolução CFC nº. 1.292/10, de 20.08.2010, que aprovou a NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos. O registro dos ativos pelo valor recuperável, tendo como base a vida útil-econômica estimada dos bens, deverá 
ser utilizado para cálculo das depreciações alterando a sistemática ora utilizada.
7. FORNECEDORES
O saldo da conta Fornecedores não contempla o valor aproximado de R$ 3.495.000, referente a possíveis obrigações que estão sob 
análise, para comprovar sua perfeita ocorrência, desde 2011, inclusive a existência de uma das ações citadas no ítem 6.b, movida pela 
Preservice Recursos Humanos Ltda.
8. IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - NÃO CIRCULANTE.

Encontra-se em elaboração estudo, com o objetivo de padronizar os mercados, visando atender as demandas solicitadas pela Prefeitura 
Municipal de Natal, através da SEMUT, com a definição dos novos contratos, com as áreas efetivamente ocupadas pelos 
permissionários. Posteriormente a Semut fornecerá os valores de IPTU pertencentes a cada Permissionário, viabilizando a cobrança 
pela Ceasa, do débito individualizado.
09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social: O Capital Social de R$ 2.165.209,33, é composto de 216.520.933 ações, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de 
real), todas de Ações Ordinárias nominativas, representada por títulos singulares ou múltiplos, substituíveis, provisoriamente por 
cautelas. Cada ação confere direito a um voto nas deliberações sociais. Cabe ao Estado do Rio Grande do Norte, obrigatoriamente, 
participação acionária nunca inferior a 51% do capital votante, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações com 
infringência deste disposto. O capital social atual está representado por 99,95% do governo do Estado do Rio Grande do Norte, sendo o 
restante de demais acionistas.
b) Demonstração das Mutações Patrimoniais: A empresa, conforme liberalidade da Lei 6.404/76, optou por divulgar a Demonstração 
das Mutações Patrimoniais comparativas aos dois exercícios, em substituição a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados
10. CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
 As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão sujeitos à revisão e eventual lançamento 
adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de cinco anos.
11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Companhia não possui operações envolvendo instrumentos derivativos.

FLÁVIO MORAIS – Diretor Presidente
FÁBIO HENRIQUE GALVÃO TAVARES – Diretor Financeiro
THEMIS ROSANE DE N. T. SOUZA  – Coordenadora Financeira
MARIA DE LOURDES  B. SANTOS DE MEDEIROS – Contadora CRC 3.654/RN
Conselho de Administração: GUILHERME MORAES SALDANHA - PRESIDENTE, MARIA LUIZA QUARESMA TONELLI, SUELI FERREIRA 
LOPES DE FRANÇA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA - MEMBROS. 
Aos acionistas, conselheiros e administradores da 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA
Av. Capitão Mor Gouveia,3005-Lagoa Nova–CEP. 59.060-400 Natal RN

Prezados Senhores,
1) Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CEASA-RN - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A, que 
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020, Demonstração do Resultado do Exercício, das Mutações do 
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as respectivas Notas Explicativas, para o exercício findo naquela data.
Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da CEASA-RN - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
2) Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
3) Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações financeiras
A Administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela Administração da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
4) Responsabilidades dos Auditores Independentes
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.
  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Administração a não mais se manter em continuidade 
operacional.
  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
       Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.
      Fornecemos também aos responsáveis pela Administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
      Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela Administração, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Natal/RN, 23 de Abril de 2021
Messias Auditoria e Consultoria S/S

Auditores Independentes
Ivanildo Alves Messias

Contador CRC-RN 681 – CNAI 149

Imobilizado

 

% Deprec.

 

2020

 

2019

 

Terrenos

 
-

 
1.035.725

 
1.035.725

 

Edificações
 

4
 

4.739.159
 

4.739.159
 

Urbanizações 
 

10
 

359.554
 

359.554
 

Móveis e Utensílios
 

10
 

493.184
 

493.184
 

Veículos
 

20
 

613.777
 

613.777
 

Instalações 10  331.839  322.734  

Inst. Comerciais 10  287.983  287.983  
Máq. e Equipamentos 10  313.766  300.838  
Comput. e Periféricos 20  785.513  785.513  
Cozinha Ind e Outros 10  246.003  246.003  
Obras em andamento

 
-

 
638.372

 
638.372

 
Custo Histórico

  
9.844.875

 
9.822.842

 

 
Depreciação Acumulada

  
-7.447.811

 
-7.286.963

 Imobilizado Líquido

  
2.397.811

 
2.535.879

 

 RECLAMANTE PROCESSO Nº  VALOR –  R$  

Preservice Recursos Humanos Ltda. 0112629-96-2011-8.200001  1.200.000,00  

Prefeitura Municipal do Natal 012009030790-9  54.509,99  
Total  1.254.509,99  

 

Discriminação
 

2020
 

2019
 

IPTU (Próprio) 774.459  756.578  

IPTU (Permissionários) 6.679.177  6.339.966  

INSS PARCELAMENTO 150.405  -  

PAES/ PAEX 165.538  315.943  
Programa Especial de Regularização -  432.904  
Parcelamento Dívida Ativa da União 1.108.293  -  

Total 8.877.872  7.845.391  
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O Governo do Rio Grande do 
Norte e a Prefeitura do Natal 
publicaram nesta sexta-feira 23 

novos decretos com as determinações 
acerca de medidas restritivas para o 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus. Os conjuntos de regras  
divergiram em alguns pontos e as di-
ferenças devem ser resolvidas, nova-
mente, na Justiça. 

No decreto estadual, o toque de 
recolher passou a ser das 22h às 5h, de 
segunda a sábado, e integral nos do-
mingos e feriados. O funcionamento 
dos restaurantes foi liberado aos do-
mingos, até às 15h. O decreto munici-
pal estabeleceu que restaurantes, piz-
zarias, lanchonetes, bares e food parks 
poderão abrir e funcionar nos horários 
das 11h às 22h, ainda com 60 minutos, 
após esse horário, para encerramento 
das atividades.

O Município também estabeleceu 
que shoppings podem funcionar das 
9h às 22h, todos os dias da semana - 
mesmo o Governo tendo estabelecido 
toque de recolher integral aos domin-
gos.

A principal mudança é a permis-
são para venda de bebidas alcoólicas. 
Enquanto o Governo proibiu a venda 
de bebidas alcoólicas para consumo 
no local, em qualquer horário ou dia 
da semana, a Prefeitura permitiu a 
venda “para consumação exclusiva-
mente no local”, mas proibiu o consu-
mo nos espaços públicos.

O impasse foi refutado pelo se-
cretário estadual da Saúde Pública, 
Cipriano Maia. “Um prefeito, que é 
médico, sair fazendo chacota dizendo 
que o vírus não gosta de álcool é brin-
cadeira. Não podemos continuar com 
atitude negacionista”, criticou. 

Cipriano também indicou que o 
Governo do Estado vai judicializar a 
questão. “Nós vamos manter a defe-
sa do nosso decreto, vamos à Justiça, 
porque estamos comprometidos com 
a vida das pessoas”, disse o secretário, 
em entrevista ao RN TV 1ª Edição, da 
Inter TV Cabugi. 

O secretário de Gestão de Proje-
tos e Articulação Institucional do Rio 
Grande do Norte, Fernando Mineiro, 
fez um apelo e pediu “sensatez” entre o 
Governo e a Prefeitura da capital poti-
guar. “Lembro que existe uma decisão 
do Tribunal de Justiça contra a venda 
de bebidas. Espero que não volte a bri-
ga de decretos, que foi muito negativa 
para o enfrentamento da pandemia”, 
disse.

A decisão citada pelo secretário foi 
proferida no dia 6 de abril pelo desem-
bargador João Rebouças, que indeferiu 
o pedido feito pela Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes (Abrasel/
RN) para a autorização da venda de 
bebidas alcoólicas por parte dos bares, 
restaurantes e similares.

“Precisamos segurar mais, com 
responsabilidade, e pensar no conjun-
to da população. A gente faz um apelo 
para não voltar a guerra de decretos 
porque isso prejudica, quem perde 
é o povo. Noventa por cento das de-
mandas do setor empresarial foram 
atendidas, apenas esse ponto não, até 
porque existe a decisão judicial”, pon-
tuou Mineiro.

Ele também indicou que a Procu-
radoria Geral do Estado (PGE) pode 
tomar as medidas necessárias na Jus-
tiça para manter a determinação do 
Governo do RN. 

Em entrevista ao Jornal da Manhã, 
da Jovem Pan News Natal, o prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) avaliou como 
equivocada a posição do Governo do 
Estado em manter o toque de recolher 
aos domingos e também a proibição 
ao consumo de bebidas alcoólicas. “O 
sistema de emprego e renda em Natal 
acontece através da atividade turísti-
ca. Não temos indústria. A atividade 
turística está frontalmente prejudica-
da pela pandemia. Atingimos o limite. 

Ou começamos a flexibilizar agora ou 
haverá um sem número de empresas 
decretando falência, fechando as por-
tas e gerando outra pandemia, que é a 
pandemia do desemprego e da fome”, 
disse o chefe do Executivo municipal. 

“Um restaurante ficar até 20h, 
quem vai? Isso é o mesmo que um lo-
ckdown. É preciso que essas pessoas 
sobrevivam e garantam seus empre-
gos. Acredito que o decreto vai preva-
lecer porque é o decreto do bom senso, 
do emprego e garante que várias famí-
lias vão sobreviver”, frisou o prefeito.

Álvaro Dias também disse que 
gostaria de um consenso, mas acre-
dita que será necessário judicializar a 
questão para definir qual dos decretos 
- estadual ou municipal - vai vigorar na 
capital.

“Nós fizemos um apelo para que 
o Governo revisse a posição, que 
mandasse alguém à Femurn para dia-
logarmos, mas houve uma negativa 
por parte do Governo. Já que se criou 
a divergência, acredito que o caso vai 
terminar sendo judicializado. A deci-

são que a Justiça tomar terá que ser 
acatada por todos os setores”, acredita 
Álvaro Dias.

Enquanto o Governo estadual re-
comendou o fechamento das orlas ur-
banas e outros locais de banhos, como 
piscinas públicas, rio, lagoas e cacho-
eiras, a Prefeitura decidiu liberar a rea-
bertura da orla, com autorização para 
que os permissionários dos quiosques 
e das atividades de locação de cadei-
ras e sombrinhas das praias urbanas 
do Município do Natal funcionem até 
o limite de 50%de sua capacidade de 
mesas e cadeiras.

Os decretos estadual e muni-
cipal também diferem na questão 
da retomada das aulas presen-
ciais. O Governo do Estado per-

mite o funcionamento das ati-
vidades de turmas do 5º ano do 
ensino fundamental e da 3ª série 
do Ensino Médio - tanto da rede 
privada quanto da rede pública, 
conforme escolha dos secretários 
de educação municipais, para 
escolas que assumam total res-
ponsabilidade por essa decisão. 
As demais turmas continuam em 
ensino remoto.

No entanto, o decreto da Pre-
feitura do Natal autoriza o retorno 
das aulas presenciais das escolas 
de ensino médio, fundamental e 
infantil da rede privada de ensino, 
bem como autoriza o funciona-
mento das instituições de ensino 
superior, podendo haver também 
aulas em formato online.

A recomendação do comitê 
científico estadual indicava que 
ainda não era o momento para re-
tomada das atividades presenciais 
nas instituições de ensino. No co-
meço de abril, o Ministério Público 
do Estado (MPRN) entrou com 
uma Ação Civil Pública para que o 
Governo do Estado fosse obrigado 
a permitir o retorno das aulas pre-
senciais em todas as instituições 
de ensino públicas e privadas, es-
taduais e municipais.

“GUERRA DE DECRETOS” 
Em 10 de março, uma audiên-

cia de conciliação terminou sem 
acordo entre a Prefeitura do Natal 
e o Governo do RN. A reunião vir-
tual, presidida pelo desembarga-
dor Dilermando Mota, do Tribunal 
de Justiça (TJRN), durou cerca de 2 
horas e 40 minutos e foi marcada 
por advertências dadas pelo ma-
gistrado ao prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) e à governadora Fátima 
Bezerra (PT). 

Os gestores discordavam so-
bre o horário do toque de recolher. 
Álvaro sugeriu que o toque de re-
colher decretado pela governado-
ra fosse mantido, mas começando 
diariamente às 21h e terminando 
às 6h do dia seguinte. O decreto 
estadual previa início do toque de 
recolher às 20h. O decreto esta-
dual liberava o funcionamento de 
setores essenciais, mas o decreto 
municipal permitia as atividades 
não essenciais. 

Poucos dias após a audiên-
cia, Álvaro e Fátima entraram em 
acordo e assinaram um decreto 
conjunto, que impôs a volta da 
quarentena mais rígida e manteve 
apenas serviços essenciais fun-
cionando. Na época, o RN tinha 
altas taxas de ocupação de leitos 
críticos Covid e março terminou 
sendo o mês com maior registro 
de mortes por Covid-19 em 2021.

Decretos: Fátima e Álvaro recorrem 
ao “tapetão” para resolver impasses
NOVOS EMBATES | Governo do Estado e Prefeitura de Natal, mais uma vez, divergem em alguns pontos, nos decretos com as medidas de restrição para o enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus e já prometem recorrer à Justiça, para tentar resolver questões que passam, principalmente, por retornos de aulas e venda de bebidas alcoólicas

Governadora Fátima Bezerra, do PT, assinou decreto proibindo venda de bebidas alcoólicas para consumo no local

Prefeito Álvaro Dias, do PSDB, liberou a venda de bebidas alcoólicas para consumação “exclusivamente no local”

DECRETOS 
DIVERGEM NA 
QUESTÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS
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DOMINGO (25) | 16H | FRASQUEIRÃO
TRANSMISSÃO:

6ª RODADA

REPRODUÇÃO

Com o recebimento de novas doses 
de vacina para Covid-19, a Prefei-
tura de Natal inicia novo calendá-

rio de vacinação neste fim de semana. 
Para a aplicação da segunda dose da Co-
ronavac, a Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal vai disponibilizar cinco mil do-
ses, sendo 2.110 da remessa do Ministério 
da Saúde, que chegariam nesta sexta-fei-
ra a Natal, e 2.890 da reserva técnica do 
Estado. Serão vacinadas apenas as pes-
soas que receberam a primeira dose até 
o dia 27 de março, ou seja, pessoas que 
estão com 28 dias ou que já passaram 
do prazo para receber a segunda dose do 
imunizante.

Neste fim de semana, também será 
iniciada uma nova faixa etária de vacina-
ção para pessoas a partir de 62 anos. Na 
segunda-feira 26, as pessoas a partir de 61 
anos também já poderão se vacinar, em 
drive thru ou nas 35 salas de vacinação 
disponíveis na capital.. 

“Vamos deixar os drive do Via Dire-
ta e Ginásio Nélio Dias com acesso pelo 
portão 3 exclusivos para segunda dose 

da Coronavac. Os outros cinco pontos 
de vacinação que funcionam no final de 
semana, Arena das Dunas, UnP (unidade 

da avenida Roberto Freire), SESI, OAB e 
Nélio Dias estarão recebendo o idoso de 
62 anos”, explica o secretário de Saúde de 
Natal, George Antunes.

“Natal oficializou a reposição de seis 
mil doses, esse número é decorrente de 
frascos da vacina do Butantã que ao in-
vés de dez doses, estão vindo com nove 
doses. As notificações foram realizadas 
no site notvisa, e na audiência com o 
Ministério Público e Câmara Técnica Bi-
partite, que aconteceu nesta quinta-feira 
22, foi solicitado que os dados também 
fossem inseridos no RN Mais Vacinas e 
assim faremos”, esclarece Antunes.

Para se vacinar é necessário apre-
sentar comprovante de residência de 
Natal, documento com foto e cartão de 
vacinação.  

CORONAVAC
Receberão a segunda dose do imu-

nizante Coronavac apenas as pessoas 

que tomaram a vacina até o dia 27 de 
março. A segunda dose será aplicada 
exclusivamente no Shopping Via Direta 
e no Ginásio Nélio Dias, com acesso pelo 
portão 3.  Esses locais contam com sala 
de pedestres. A segunda dose será aplica-
da apenas para quem tomou a primeira 
dose em Natal.

OXFORD
Neste sábado 24, a Prefeitura do 

Natal inicia uma nova faixa etária de 
vacinação com imunizante da Oxford, 
para os idosos com 62 anos,  em cinco 
pontos de vacinação: Arena das Dunas, 
UnP da Engenheiro Roberto Freire, OAB, 
SESI e Ginásio Nélio Dias. No domingo 
o drive do Sesi não funciona. A partir de 
segunda-feira 26, os idosos de 61 anos 
podem se vacinar em um dos seis pontos 
de drive da Prefeitura de Natal ou nas 35 
Unidades Básicas de Vacinação. A vacina 
será com o imunizante da Oxford.

Definida a retomada da vacinação 
para 2ª dose da Coronavac em Natal
COVID-19 | Terão direito à vacina somente as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 27 de março. Neste fim de semana começará uma nova faixa etária de vacinação para 
quem tiver a partir de 62 anos. Quem for se vacinar deve apresentar comprovante de residência da capital do RN, documento com fotografia e cartão de vacina

Na segunda-feira, 26, quem tiver a partir dos 61 anos de idade também poderá ser vacinada 


